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Rezumat 
Alocarea de fonduri nerambursabile din partea 

statelor donatoare, Norvegia, Islanda şi Liechten-
stein, reprezintă o resursă importantă pentru dez-
voltarea economiei şi a societăţii româneşti. 

Această finanţare a condus la asigurarea de 
poziţii distincte în clasificaţia bugetară, necesare 
pentru reflectarea granturilor acordate de statele 
donatoare dar şi a cofinanţării publice în bugetele 
şi anexele acestora aferente ordonatorilor de cre-
dite cu rol de operatori de program, precum şi 
pentru cuprinderea în buget a proiectelor ce se 
implementează prin cele două mecanisme finan-
ciare Spaţiul European şi norvegian 2014-2021. 

Pentru evidenţierea granturilor şi a cofinanţării 
publice în contabilitate, instituţiile publice, în cali-
tate de promotori de proiecte, trebuie să atribuie 
conturi contabile analitice distincte. 

Abstract 
The allocation of non-reimbursable funds from 

the donor states, Norway, Iceland and Liechten-
stein, is an important resource for the develop-
ment of the Romanian economy and society. 

This funding led to the establishment of distinct 
positions in the budget classification, necessary to 
reflect the grants awarded by donor states but 
also the public co-financing in the budgets and 
their annexes related to authorizing officers acting 
as program operators, as well as to include in the 
budget the projects which is implemented through 
the two financial mechanisms European and 
Norwegian Space 2014-2021. 

In order to account of the grants and public co-
financing, public institutions as project promoters 
must assign separate analytical accounts. 
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Cadrul legislativ: 
 Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020 (M.O. nr. 2/06.01.2020), cu mo-

dificările ulterioare 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/05.05.2017 privind gestionarea financiară a 

fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 
2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 (M.O. nr. 341/10.05.2017), cu 
modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 206/31.10.2017 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi 
Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 (M.O. nr. 863/01.11.2017). 

 Ordinul comun al ministrului finanţelor publice nr. 2.840/31.10.2017 şi al ministrului dez-
voltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 6.560/20.10.2017 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanis-
mului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 
2014-2021 (M.O. nr. 913/22.11.2017) 
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 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de con-
turi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia (M.O. nr. 1.186/29.12.2005), 
cu modificările şi completările ulterioare 

Începând cu anul 2014, instituţiile publice trebuie să respecte structura contului contabil 
prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/20131. 

Prin urmare, dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Ba-
lanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice se efectuează de către partenerul de proiect-
instituţie publică finanţată integral din bugetul de stat, astfel: 

 Sector bugetar: 01 – buget de stat; 
 Surse de finanţare: A – integral de la buget, D – fonduri externe nerambursabile; 
 Clasificaţie venituri, după caz: 

427500 - Cofinanţare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spaţiul Eco-
nomic European şi Norvegian 2014-2021; 

483103 - Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021: 
Prefinanţare. 

 Clasificaţie funcţională, după caz: 
ex. 510103 - Autorităţi executive 

 Clasificaţie economică, după caz: 
583101 - Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021: 

Finanţare naţională; 
583102 - Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021: 

Finanţare externă nerambursabilă. 
După dezvoltarea conturilor contabile sintetice prezentată mai sus, promotorii de proiec-

te/beneficiarii finanţaţi din mecanismele financiare SEE şi norvegian au obligaţia să ţină pentru 
fiecare proiect în parte o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice specifice, potrivit 
prevederilor Ordinului comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regiona-
le, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.840/6.560/2017, astfel (Proiectul 1): 

 
Monografie privind înregistrarea în contabilitatea partenerilor-instituţii publice finanţate 

integral de la bugetul de stat a operaţiunilor economico-financiare 
aferente proiectelor finanţate din Mecanismul financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 

 
1. Încasarea prefinanţării de la promotorul de proiect pe sursa de finanţare D “Fonduri ex-

terne nerambursabile”: 
 

5150103/01/D/483103/proiect1 
Disponibil în lei din fonduri externe neram-
bursabile la trezorerie - venituri ale buge-
tului fondurilor externe nerambursabile 
(sursa D) 

= 4620103/01/D/483103/proiect1 
Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni 
cu FEN 

3.500 lei

 
5150103/01/D/427500/proiect1 
Disponibil în lei din fonduri externe neram-
bursabile la trezorerie - venituri ale buge-
tului fondurilor externe nerambursabile 
(sursa D) 

= 4620103/01/D/427500/proiect1 
Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni 
cu FEN 

500 lei

                                                 
1 Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Nor-

melor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finan-
ţelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. nr. 831/24.12.2013) 
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2. Efectuarea plăţilor de către partener-instituţie publică finanţată integral din bugetul de 

stat: 
 

4010100/01/D/510103/583101/proiect1 
(404 etc.) 
Furnizori sub 1 an 

= 7700000/01/D/510103/583101/proiect1 
Finanţarea de la buget 

500 lei

 
4010100/01/D/510103/583102/proiect1 
(404 etc.) 
Furnizori sub 1 an 

= 7700000/01/D/510103/580102/proiect1 
Finanţarea de la buget 

3.500 lei

 
3. Justificarea sumelor primite pe sursa D “Fonduri externe nerambursabile”: 

 
4620103/01/D/483103/proiect1 
Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni 
cu FEN 

= 7750000/01/D/483103/proiect1 
Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

3.500 lei

 
4620103/01/D/427500/proiect1 
Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni 
cu FEN 

= 7780000/01/D/427500/proiect1 
Venituri din contribuţia naţională aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile 

500 lei

 
Partea de finanţare care funcţionează pe principiul rambursării 

(sumele se cuprind în bugetul propriu al instituţiei pe sursa de finanţare A “Integral de la buget”) 
 
1. Efectuarea plăţilor de către partener: 

 
4010100/01/A/510103/583101/proiect1 
(404 etc.) 
Furnizori sub 1 an 

= 7700000/01/A/510103/583101/proiect1 
Finanţarea de la buget 

2.000 lei

 
4010100/01/A/510103/583102/proiect1 
(404 etc.) 
Furnizori sub 1 an 

= 7700000/01/A/510103/583102/proiect1 
Finanţarea de la buget 

8.000 lei

 
2. Înregistrarea creanţei faţă de Comisia Europeană, concomitent cu plăţile efectuate (nu-

mai sumele finanţate din fonduri externe nerambursabile): 
 

4500501/01/A/proiect1 
Sume de primit de la Comisia Europeană/ 
alţi donatori reprezentând venituri ale bu-
getului general consolidat - buget de stat - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABI-
LE POSTADERARE 

= 4730103/01/A/proiect1 
Decontări din operaţii în curs de clarifi-
care - datorii/creanţe din operaţiuni cu 
FEN 

8.000 lei

 
3. Stingerea creanţei faţă de Comisia Europeană, după întocmirea cererii de rambursare: 

 
4730103/01/A/proiect1 
Decontări din operaţii în curs de clarificare 
- datorii/creanţe din operaţiuni cu FEN 

= 4500501/01/A/proiect1 
Sume de primit de la Comisia Europeană/ 
alţi donatori reprezentând venituri ale bu-
getului general consolidat - buget de stat - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABI-
LE POSTADERARE 

8.000 lei



CONTABILITATE PUBLICĂ 

  RFPC nr. 6/2020 6 

 
4. Înregistrarea cererii de rambursare pentru partea de fonduri externe nerambursabile, în 

debitul contului contabil în afara bilanţului 8077000 “Sume solicitate la rambursare aferente 
fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget”, cu suma de 8.000 lei: 

Debit: 8077000/01/A  8.000 lei  
5. Înregistrarea sumelor primite în contul de venituri 483101 “Mecanismele financiare 

Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021: Sumele primite în contul plăţilor efectuate 
în anul curent”, în creditul contului contabil în afara bilanţului 8077000 “Sume solicitate la ram-
bursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget”, cu 
suma de 8.000 lei*): 

Credit: 8077000/01/A 8.000 lei  
*) Notă: 
Înregistrarea în contabilitate cu ajutorul conturilor bilanţiere a sumei de 8.000 lei, încasate 

în conturile de venituri ale bugetului de stat (483101 “Mecanismele financiare Spaţiul Economic 
European şi Norvegian 2014-2021: Sumele primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”), 
deschise la unitatea Trezoreriei statului pe codul de identificare fiscală a partenerului-instituţie 
publică finanţată integral din bugetul de stat, se efectuează de către autorităţile publice cu com-
petenţe în administrarea creanţelor bugetare ale acestui buget.  

Potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dez-
voltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanis-
mului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 
2014-2021: 

Liderul are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerilor, cât şi operatorului de 
program cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la da-
ta virării, notificare la care anexează o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont. 

Partenerii au obligaţia verificării încasării sumelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data primirii notificării. 

În cazul în care încasarea sumelor nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită o 
notificare scrisă atât liderului, cât şi operatorului de program, în termen de maximum 5 zile lu-
crătoare de la data constatării. 

 
 




